
রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলেছন: 

 

 

  

��েসডার �া� তার ক�চ�ী ও িবে�ষী েনত�� ম�া�েনর কারেণ ইসলাম ধেম�র সােথ 
তার শ�তা অব�াহত েরেখেছ। এমনিক কেরানা মহামারীর মহা-দুেয�ােগ িবপােক 
পড়া সে�ও ইসলাম ধেম�র সােথ তার শ�তার পিরমাণ কেমিন, বরং তার শািসত 
অ�েল মুসিলমেদর িব�ে� শ�তার উৎস�েলােক আেরা েজারদার কেরেছ। 
�াে�র িনক�� েলােকরা ইসলাম ধেম�র নবী মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া 
সা�ামেক িনেয় িব�প করার দুঃসাহস েদিখেয়েছ। তারা নত�ন কের এটা �মাণ 
কেরেছ েয, তােদর মলূ শ� - ইসলাম ধম�। ইসলােমর িব�ে� তারা ৈসন� িদেয় যু� 
করেছ। তােদর িবমান�েলার মাধ�েম আফগািন�ান, ইরাক, িসিরয়া, মািল ও 
অন�ান� মুসিলম েদশ�েলােত েবামাবষ�ণ করেছ। আর িনেজেদর েদেশ ইসলােমর 
স�ািনত �তীক�েলার সােথ যথাসাধ� যু� করেছ। তারা আযান, অ�ীলতা ম�ু 
থাকা, পদ�া ও ইসলােমর দায়ী’েদরেক তােদর যুে�র টােগ�ট বািনেয়েছ।  

��েসডারেদর এই সকল হামলার �িতেরােধ মুসিলম যুবকেদর দািয়� হল - 
িনেজেদর ছুির-চাপািত�েলা তী�-ধারােলা কের ও িবে�ারক ��ত েরেখ তােদর 
��� জীবনেক নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ান র�ােথ� িবিলেয় িদেব। 
যুবকেদর এই দািয়� পালেনর ে�ে� েচচিনয়ান যুবক (আ�াহ তােক কবুল ক�ন) 
(রসূেলর কট�ি�কারী ক�লা�ার িশ�কেক জবাই কের) জািললুল কদর সাহািব 
মুহা�াদ িবন মাসলামার ইিতহাস পুনরাবৃি� কেরেছন। একদা েকান এক মজিলেস 
যখন আ�াহর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলিছেলন,  
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অথ�: কা’ব ই� নু আশরােফর হত�া করার জন� েক ��ত আছ? েকননা েস আ�াহ 
ও তাঁর রাসূলেক ক� িদেয়েছ। মুহা�াদ ই� নু মাসলামা (রািদয়া�া� তাআলা 
আন�) দাঁড়ােলন, এবং বলেলন, েহ আ�া� র রাসূল!  আিম ��ত। (আবু দাউদ-
হািদস নং-২৭৬৮, সিহহ) 

মুহা�াদ িবন মাসলামা আ�াহর রাসূেলর কথার উ�ের বীরে�র সােথ সাড়া িদেয় 
বেলিছেলন “েহ আ�াহর রাসূল! আিম ��ত”।  

 

আমােদর এই েচচিনয়ান ভাইও মহুা�দ িবন মাসলামা রািদয়া�া� আন�র অনুসরণ 
কেরেছন। �জুর সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর আহবােন কােজর মাধ�েম 
লা�াইক বেলেছন।  

আমােদর শীশানী ভাই মহুা�াদ িবন মাসলামা (রািদয়া�া� তাআলা আন�) এর  
উি� “েহ আ�াহর রাসূল! আিম ��ত” – এই সুের সরু িমিলেয় তার বরকতময় 
চাপািত িনেয় ব��কারী ��েসডারেক জবাই কের পাওনা বুিঝেয় িদেয়েছন। 
েযমিনভােব এক অ� সাহািব রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক গািল 
েদয়ার কারেণ িনজ �ীর েপেট তেলায়ার িব� কের হত�া কেরিছেলন। 

সুতরাং েহ েচচিনয়ান ভাই! ত�িম ব�বসায় সফল হেয়ছ। েতামার পরকাল িনরাপদ 
েহাক, ত�িম েসৗভাগ�শীল হও, েতামার জান উৎসগ� করার কারেণ েতামােক 
অিভবাদন!  

ইসলােমর �িত �া�বাসীর শ�তা ও দৃ�তার মেনাভাব, অথবা মুসিলমেদর �িত 
�াে�র দুশমিনর কারণ তালাশ করার �েয়াজন েনই। বরং মুসিলমেদর জন� এখন 
কাজ হেলা –ক�রআেন কারীেমর �িত মেনািনেবশ করা। এই ক�রআেন আ�াহ 
সুবহানা� ওয়া তা’আলা আমােদর জািনেয় িদেয়েছন – ক�ফফাররা ইসলােমর 
ব�াপাের তী� শ�তা ও িবে�ষ তােদর অ�ের লালন কের। আ�াহ সুবহানা� ওয়া 
তা’আলা আমােদরেক আরও জািনেয়েছন েয, মুসিলমরা ক�ফফারেদর প� েথেক 
অেনক কট�ি�র স�ুখীন হেব। তারা ইসলাম ধম�েক ঠা�া-িব�েপর পা� বানােব। 
েসই সােথ েয পিরমাণ শ�তা ও িবে�ষ তারা মুসিলমেদর িব�ে� �দশ�ন কের তার 
েচেয় অেনক েবিশ ভয়�র িহংসা িবে�ষ ও শ�তা তারা অ�ের লালন কের।  

সুতরাং মুসিলমেদর কত�ব� হল – আ�াহর ৈনকট� অজ�ন ও রাসূল সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ান র�ােথ� – আ�াহ ও আ�াহর রাসূেলর �িত 
শ�তা েপাষণকারীর মাথােক েদহ েথেক আলাদা কের েফলা। এটা এই জন� েয, 
�ধু মা� তরবািরর ভাষায়-ই ক�ফফারেদরেক বুঝােত স�ম। তাই তােদর ে�ে� 
কাওয়াশী ভাইেদর বুেলট, আসাদ মুহা�াদ বুওয়াইরী ও েচচিনয়ান যুবেকর চাপািত 
এবং আবু গরীব আল-ম�ীর (আবু গরীব আল-ম�ী পািক�ােন েডনমােক�র 
দূতাবাসেক �ংস কের িদেয়িছল) িবে�ারক ব�তীত অন� িকছ ুকােজ আসেবনা।  

 

 

#ই�া রাসলূু�াহ 

 

#�াে�র পণ্য বজর্ ন করা েহাক 

“এই কথার উপর সকল উলামােয় েকরাম একমত েয, 
েকান ব�ি� – েস মুসলমান েহাক বা কােফর - নবী 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক গািল িদেল তােক হত�া 
করা ওয়ািজব।  

 
 

শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়্যাহ রহ. 
বেলেছন: 

পিরেবশনায়: আন-নাসর িমিডয়া 
রিবউল আউয়াল ১৪৪২ িহজরী 

�াে�র িবর�ে� যুে�র জন্য েক ��ত 

আেছ? েকননা েস আ�াহ ও তঁার 

রাসূলেক ক� িদেয়েছ!  

 

আন নািফর বুেল�ন - ৩৩ 

েতামােদর েকউ পিরপূণ� মু’িমন হেবনা যত�ণ পয�� আিম 
নবী তার স�ানািদ, িপতা-মাতা ও অন� সকল মানুষ 
েথেক েবশী ি�য় না হব। (বুখারী ও মুসিলম) 
 

 ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 



 

বরং এর সােথ সােথ তারা েযন জান ও মাল িদেয় িজহািদ সংগঠন�েলার হামলার 
সংবাদ �চার কের। মুজািহদেদর প� েথেক �া�েক িন�া জানােনার িবষয়িটও উে�খ 
কের, িবেশষ কের মাগিরেবর তথা মরে�া-আলেজিরয়ার মুজািহদেদর কথা, যারা 
নত�ন পুরাতন দখলদার ও �াে�র পতাকাবাহী ��েসডারেদর িব�ে� যুে�র েনত�� 
িদে�ন। 

উলামােয় েকরাম েযন পণ� বয়কেটর সােথ সােথ মুজািহদেদর হামলার িন�া না কের। 
িবেশষ কের �াে�র িব�ে� যুে�র েনত�� দানকারী িবলাদুল মাগিরেবর মুজািহদেদর 
িব�ে�।  

কিবতা 

েরাম ইসলাম ধেম� দুব�লতা �ত�� কেরেছ  

ফেল তারা পরী�া ��প যা ই�া িনে�প কেরেছ  

এখন মুসিলমেদর মেধ� স�ম থাকেল  

বি� মু� করেব ও ই�ত র�া করেব  

তারা সাধ�মত তােদর ধম�েক ম�ু কেরেছ ও সাহায� কেরেছ।  

কােফররা যখন ইসলাম ধম�েক ত�� করার ই�া কেরেছ 

এই অব�ায় েহ মসুিলমগণ! েতামােদর িক হল?  

কত কাল েতামরা পা�া জবাব েদওয়া েথেক িবরত থাকেব?  

েতামরা আ�াহর পেথর আ�ানকারীেদর ডােক সাড়া দাও,  

অথবা অজুহাত েপশ কর। িক� অজুহাত খুঁেজ পােব না,  

আমার রব সা�ী, আর সা�ী িহসােব িতিনই যেথ�  

আিম েতামােদরেক �কাশ�ভােব আ�াহর িদেক আহবান করিছ।  

 

 

েহ ইউেরাপ ও �াে�র মুসিলম ভাইেয়রা -   

বত�মােন আপনােদর সামেন জা�ােতর দরজা উ�ু�। আর এেত স��িচে� জান 
উৎসগ�কারী সিত�কােরর ে�িমকরাই �েবশ করেব। সুতরাং আপনারা েজেগ উঠ�ন! 
কায�কর পদে�প �হণ ক�ন। স�ল-অস�ল, যুবক-বৃ�, দল েবঁেধ-একাকী েযভােব 
স�ব েবর হেয় ব��কারী কােফরেদর িব�ে� আপনারা অপােরশন পিরচালনা ক�ন। 
এমন িকছু ক�ন যােত আপনােদর উপর আ�াহ স�� হন। েযন আপনােদর �িত 
আ�াহর সাহায� আেস। 

এমন আ�ন ��িলত ক�ন যা ি�িমত ও িনব�ািপত হেবনা, এমন যু� �� ক�ন যা 
ব� হেবনা। সুতরাং কথা কম হেব এবং কাজ হেব েবিশ। েয যার সাধ� মত তােদর 
অপকম� �চার ক�ন ও �িতেরাধ ক�ন। শি�শালী বয়কেটর অিভযান মজবুত ক�ন। 
মেন রাখেবন, ব��কারী এই সম� িনক�� েলাকেদর সমথ�ন িদেয় ��েসডার �া� 
িনেজই িনেজেক – আ�াহর রাসূেলর স�ান র�াকারী ে�িমকেদর টােগ�ট বািনেয়েছ।  

পি�মা ��েসডার ও িব�াসঘাতক মরুতাদ শাসকরা ইিতপূেব� ‘শািল� েহবেদা’ পি�কার 
িনহতেদর কিফেন সমেবদনা জািনেয়, তােদর িনক�� প�িতেত নবী সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ঠা�া-িব�েপর উপর একমত �কাশ কেরেছ। েসই হামলায় 
িনহতরা - নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ােন আঘাত করার কারেণ – 
জান উৎসগ�কারী দুই মুসিলম যুবক –শিরফ ও সাঈদ কাওয়াশী রিহমা�মা�াহ এর 
হােত তােদর পাওনা বুেঝ েপেয়েছ। তারা �মাণ কেরেছ, নবী মুহা�াদ সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ান র�ার জন� আ�াহ তা’আলার পর মুসিলম জািত সদা 
��ত।  

মুসিলম উ�াহ’র সকলেক আমরা �াে�র পণ� বজ�ন করা ও অন�ান� কায��েমর মধ� 
িদেয় এই বরকতময় অিভযােন শািমল হওয়ার আহবান করিছ। উ�াহর সকল 
উলামােয় েকরাম, িচ�ািবদ, েনত�বগ�, ব�বসায়ী ও সকলেক – ��েসডার �াে�র এই 
জঘন� অপরােধর িবষয়িট ব�াপক �চারণা চালােনার আহবান জানাি�। েসই সােথ 
সকলেক আহবান জানাি� - তারা েযন �ধুমা� এই ধরেণর পদে�প পয�� সীমাব� 
না থােক।  

 

বরকতময় প�ািরস অিভযানঃ:-  

আমরা তানিযম আল-কায়দা জািযরাত�ল আরব শাখার প� েথেক রাসলূ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর প� েথেক �িতেশাধ েনওয়ার জন� এই 
অপােরশেনর পিরক�না কেরিছ। আমরা উ�াহর কােছ �� কের িদেয়িছ 
েয, এই ধরেনর পদে�প, পিরক�না ও কায��ম তানিযেমর েনত�� 
দানকারীরা পিরচালনা কের থােকন আ�াহর আেদশ পালনােথ� ও রাসূল 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ান র�ার লে��। অতঃপর আমােদর 
সকেলর আিমর মুহতারাম শাইখ আইমান আয-যাওয়ািহরী হািফযা��া�র 
আেদশ পালনােথ� ও শাইখ উসামা রিহমা��াহর অিসয়ত বা�বায়েনর জন�। 
শাইখ আনওয়ার আল-আওলািক সম� জীবন জুেড় অপােরশন 
কমা�ারেদর অ�ভ��� িছেলন। িতিন তার জীব�শায় ও শহীদ হওয়ার 
পেরও পি�মা িব�েক আতি�ত কের েরেখেছন।  

এই বরকতময় অপােরশন বা�বায়ন কেরেছন শিরফ ও সাঈদ নামক দুই 
মুসিলম যুবক ভাই, রিহমা��া� তা’আলা। 

 

 

শাইখ নাসর আল আনছী বেলন: 

 

#ই�া রাসলূু�াহ 

 

#�াে�র পণ্য বজর্ ন করা েহাক 

 

# েক আেছা ম্যা�ন েথেক �িতেশাধ িনেব? েকননা েস 

আ�াহ ও তঁার রাসূলেক ক� িদেয়েছ 

 শিরফ ও সাঈদ কাওয়াশী  

যিদও আমােদর মিহলা ও িশ�েদর হত�া হেয় যাওয়া আমােদর জন� 
অেনক বড় িবপয�য়, তেব এটাও হা�া হেয় েগেছ যখন েতামােদর 
অিব�াস (ক�ফর) মা�া ছািড়েয় েগেছ। েতামরা স�িত মতিবেরাধ ও 
লড়াইেয়র িশ�াচার অিত�ম কের এই অপমানজনক কাট��ন�েলা 
�কাশ কেরছ। এিট আমােদর জন� আরও বড় ও মারা�ক িবপয�য় 
এবং এর জন� েতামােদরেক চড়া মূল� িদেত হেব। 
 

শাইখ উসামা িবন লােদন রিহমা��াহ 

“আেমিরকা ও পি�মা িব� ফােসক ও কােফরেদর সকল ধরেনর 
বাক�াধীনতার উদারতা েদখায়। তারা এমন সত� ব�তীত সব িকছুেত 
উদারতা েদখায় েযই সত� তােদরেক লাি�ত করেব। আমরা েতামােদর 
অত�াচার �িতহত করার জন� যুে�র পথ েবেছ িনেয়িছ, আর আমরা সব�দা 
েতামােদর িব�ে� যুে� অিবচল থাকব ইনশা আ�াহ। আর অিচেরই 
েতামরা আমােদর দৃঢ়তা অবেলাকন করেত পারেব”  

 

 

যারা আমােদর নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক গািল েদওয়া তােদর 
স�ােনর কারণ মেন কের, যারা আপনােদর েদশ  দখল করেত এেসেছ ও 
আপনােদর ভাইেদরেক হত�া করেছ, এই অব�ায় আপনারা িকভােব স�� থাকেত 
পােরন? অথচ আপনােদর রব সুবহানা� ওয়া তা’আলা বেলেছন-   النَِّيبُّ أَْوَىل
 ]”�নবী ম’ুিমনেদর িনেজেদর জােনর েথেক ে�� ও অ�গণ“ اِبْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنُفِسِهمْ 
সুরা আহযাব ৩৩:৬] 
 

শাইখ আনওয়ার আল আও লািক 
রিহমা��াহ   

শাইখ  আয়মান আয যাওয়ািহরী হািফজা��াহ 


